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Vážení spoluobčané,
skončilo volebního období 2018 – 2022. Ohlédněme se za těmito čtyřmi roky, ale i za lety
2010 – 2018. Co se povedlo, co se nepovedlo a co by mělo být realizováno i v budoucnu.
Z nejdůležitějších uvádím:
Povedla se rekonstrukce hřbitova v Domaslavi, oprava obecního úřadu včetně vybudování klubovny
pro hasiče, oprava a rekonstrukce hospody v parku, oprava místních komunikací v Lestkově
i v některých přilehlých částech obce, výstavba pergol, rekonstrukce parku v kat. území Lestkov,
restaurování kašny, kapliček, malých sakrálních staveb (křížků), výstavba osvětlení v Dolní Vísce,
výstavba chodníku v kat. území Lestkov, stálá péče byla věnována zeleni v obcích, bylo zakoupeno
auto Škoda a auto Tatra 815 CAF 32 pro SDH Lestkov.
Hodnota majetku obce za období od r. 2015 vzrostla o 24 milionu korun. V této částce není
zahrnuta částka 5.600.000 Kč dotace na střechu kostela sv. Prokopa, která je majetkem
Římskokatolické církve, farnost Planá. O rekonstrukci a přijetí dotace se zasloužilo zastupitelstvo
obce, a především starostka obce a rekonstrukce komunikace – průjezd Lestkovem, když
investorem byl Plzeňský kraj – správa a údržba silnic. V této částce není započítána výsadba dvou
biokoridorů. Jeden v Lestkově, druhý ve Vysokém Jamném a zřízení větrolamu v kat. území
Lestkov.
Obec za uvedené období získala na dotacích od Plzeňského kraje, Ministerstva zemědělství,
Regionálního operačního programu a Státního zemědělského intervenčního fondu částku 8 milionů
korun.
Co se nepovedlo – rekonstrukce bývalé mateřské školy, oprava rybníka na návsi v kat. území Stan,
úprava návsi v kat. území Hanov.
V popisu co se povedlo bych mohla ještě pokračovat. Za důležitější ale považuji poděkovat všem
členům zastupitelstva, nejen současným, ale i těm, kteří svůj mandát ukončili, za jejich práci pro
obec. Děkuji hasičům a hasičkám za jejich obětavost, s jakou se věnují práci v obci. Děkuji všem
zaměstnancům OÚ za jejich práci, za hodiny strávené při zvelebování obecního majetku. Určitě
jsem na mnohé z vás se svým poděkováním zapomněla. Ale věřte, že si vážím a děkuji všem z vás,
kteří umíte pomoci jiným a berete to jako samozřejmost. Děkuji též všem, kteří jsou ochotni uklidit
po jiných např. u kontejnerů, veřejných prostranstvích apod.
Musím se ale také zmínit o ničení obecního majetku a o nepořádku v obci. Není výjimkou,
že kontejnery jsou přeplněné, vedle nich jsou hromady dalšího odpadu, který do kontejneru ani
nepatří. Takhle ne, tak se zacházet s odpady nemá. Další kapitolou je vandalismus. Chraňme
majetek obce. Nedáme-li sbohem lidské sobeckosti, hlouposti, aroganci a zlu, nebudeme k sobě mít
blíž a nebude se nám v naší obci dobře žít.
V jedné písni na závěr zpívá Andrea Kalivodová „mé slunce jsi tady se mnou“. Přeji vám
všem abyste věřili, že zase pro všechny vyjde slunce i tam, kde jsou teď těžké mraky, že bude na
světě líp a že všem přinese více radosti.
Renata Šilingová
starostka obce
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16. dubna - Bílá sobota
Tento svátek je poslem a příslibem jara a s ním i pěkného počasí.
Děti tuto tradici doslova milují.
Cesta z Lestkova do Horní Vísky je vždy zpříjemněna hledáním vajíček.
S příchodem do Horní Vísky přichází na řadu také trochu práce. Všichni přítomní jsou připraveni
Horní Vísce po zimě trochu ulevit. Berou hrábě, košťata a dávají se do díla.
Akce je ukončena posezením okolo ohně a opékáním buřtů.

30. dubna MÁJKA
Postavit májku a hlídat ji před ostatními muži ze sousedních vesnic, aby nebyla podříznuta. Starý
zvyk známý již od pradávna. A v Lestkově a okolí žije dál.
Dobrovolní hasiči spolu s ostatními občany májku vztyčili i když počasí zrovna tento aprílový den
nepřálo. Lidé se přišli pobavit. Hasiči připravili pití a občerstvení. Kdo chtěl, přinesl si něco
dobrého z domova. Akce se vydařila, bylo z toho příjemné odpoledne i večer.
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KŘÍŽ NA KOSTEL SV. PROKOPA
Kostel sv. Prokopa v Lestkově se pyšní krásným novým dřevěným křížem, který je zdoben Ježíšem
Kristem a byl vysvěcen katolické knězem JCDr. Jiřím Majkovem.
Dřevěný kříž vyrobil Zdeněk Dlouhý, chalupář z Plzně a o drátový skvost se postaral ing. Ladislav
Lokajíček občan Lestkova. Zastupitelstvo obce děkuje oběma pánům za výrobu. Všem, kteří se
podíleli na instalaci kříže na dané místo patří rovněž velký dík.
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ÚPRAVA ZELENĚ V LESTKOVĚ
Lestkov už dlouhou dobu volal po obnově veřejné zeleně. Vysázet nové stromky pro zazelenění.
Vykácet staré, odumřelé pro omlazení. Keře a kytky pro barvitost, aby byla obec vytržena ze šedosti
všedních dnů. Této činnosti se ujala vyučená zahradnice Pavlína Szabová. Výsledky její práce jsou
vidět na každém kroku vesnice. Děkujeme paní Pavlíně Szabové za dobře odvedenou práci.

MDD
Tuto akce pořádá obec ve spolupráci se SPOZ, Obecním úřadem v Lestkově a SDH Lestkov.
Tento den je věnován jenom dětem. Den plný her, sladkostí a dobrodružství.
Každý, na co si troufá. Došlo i na brouzdání v pěně. Děti měly pěnu od hlavy až k patě.
Závěrečná tečka byl gril plný buřtů, na kterých si děti po tak vyčerpávajícím odpoledni pochutnaly.
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9. 7. 2022 POUŤ SV. PROKOPA
Pouť začala jako vždy tradičně ekumenickou bohoslužbou za přítomnosti katolického faráře
JCDr. J. Majkova a evangelické farářky Mgr. Juliany Hamariové.
Po bohoslužbě katolický farář vysvětil nový kříž u kostela sv. Prokopa.
V parku bylo vše přichystáno pro zábavu. Kolotoče lákaly děti na atrakce, cukrová vata voněla už
z dálky. Přístřeší pro nepřízeň počasí bylo v parku připraveno, gril s občerstvením a otevřenou
restaurací lákalo k dobrému jídlu a pití, z kašny líně protékala voda jako za starých časů, muzika
hrála a vyzývala ke zpěvu. Občané se sešli, aby se pozdravili, popovídali si se svými sousedy
a známými. Zábava končila v pozdních večerních hodinách.
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Workshop Horní Víska
Workshop se uskutečnil v době od 18. 7. 2022 do 23. 7. 2022. I letos byl program zajímavý nejen
pro děti, ale i pro vedoucí. Byl pozván odborník, dá se říci umělec, na drátkování. Za spolupráce
Miroslava Luzara ml. se děti dočkaly stolu a lavic kolem něho. Děti poté na něm vytvořily strom
života. Proběhly i základy zdravovědy. Další z aktivit tohoto workshopu byly soutěžní hry,
diskotéka a letní kino. Několik hodin bylo věnováno úklidu Horní Vísky. Děti, jako každý rok,
prořezaly a vyčistily cesty a uklidily prostranství kolem křížků. Miroslavu Luzarovi ml. moc
děkujeme za spolupráci a těšíme se na další.
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Tak takto vypadá
uspávání malých
účastníků workshopu.

Čtení pohádek na dobrou
noc a pro krásné sny.

27. 8. 2022
Rozloučení s prázdninami

se konalo u hasičské zbrojnice. Vše bylo zahájeno pěnou, kterou přivezli hasiči z Chodové Plané,
pokračovalo vystoupením kouzelnice Renaty. Potom následoval do půl desáté volný program s DJ
a večer byl zakončen ohňostrojem. Na této akci se OÚ podílel pouze spolufinancováním.
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3. 9. 2022
Setkání rodáků, občanů a přátel obce Lestkov
V sobotu 3. 9. 2022 se konalo Setkání rodáků, občanů a přátel obce Lestkov. Počasí přálo, pití
a jídla bylo dost a nic nechybělo k dobré náladě. A tak se také povedlo. Přijeli lidé nejenom
z blízkého okolí, ale i zdaleka, ze všech možných končin republiky. Tato slunečná sobota začala
bohoslužbou v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Lestkově. Cestu z modlitebny
zpříjemnila hudba z okna Macourkových, která pokračovala před okny nemovitosti této rodiny.
Při kávě a pohoštění všichni vzpomínali a vzpomínali. Účastníci byli mile překvapeni změnami
a vzhledem Lestkova. Starostka obce tímto děkuje všem spoluobčanům a zaměstnancům, kteří se
podíleli na organizaci a pohoštění na tuto akci. Především Miroslavu Luzarovi ml., Matěji Szabovi,
Lucii Houžkové, Pavle Szabové a zaměstnancům Petru Janotovi, Janu Gáborovi, Marii Lipchavské
a Olze Šulanové. Za sladkosti nezištně nachystané rodině Podolákových, Szabových, Erretových
a Šilingových.
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17. 9. 2022
Vítání občánků
V sobotu v 15 hodin proběhlo v zasedací síni naší obce „Vítání občánků“.
Konalo se po dlouhé době. Účast byla veliká.
Starostka obce přivítala nové občánky, kterým popřála zdraví, štěstí a lásku do života.
Rodičům zdraví a sílu při výchově svých ratolestí. Program přišly okořenit děvčata z Lestkova
svými básničkami, které před pár lety ležely právě v této kolébce.
Na konci tohoto obřadu dostaly maminky květinu. Děti byly obdarovány knihou, pamětním listem
a drobným finančním dárkem.
Byli přivítáni: Jonáš Butala, Alice Loredana Cirjanu, Amelyya Dashchenko, Jiří Kárník, Kryštof
Pospíšil, Lukáš a Anastázie Šarközi, Tereza Štopferová, Damián Pavlík, Sára Perďochová.
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Studny
V letech 2010 – 2011 došlo k opravám a vyčištění všech studní, které slouží jako zdroj pitné vody
pro občany. Uplynulo více jak 10 let a voda vykazovala známky nepoužitelnosti. Studny byly
opraveny a občanům byl zajištěn zdroj vody.
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Náves Vrbice u Bezdružic
V roce 2020 došlo k opravě původní cesty z Vrbice
ke Groškovu mlýnu. Byla vytvořena odpočinková
místa. Na návsi ve Vrbici u Bezdružic kde byl
instalován přístřešek.

Činnost SDH Lestkov
20. 2. 2022 po silném větru odstraňovali spadlé stromy na
komunikacích obce.
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CVIČENÍ HASIČŮ

26. 3. 2022
v půl dvanácté se rozezněla siréna v Lestkově. Tentokrát neoznamovala požár, ale cvičení hasičů.
Členové SDH z Lestkova, Bezdružic a Chodové Plané se setkali v budově bývalé mateřské školky
v Lestkově ke společnému cvičení. V daném objektu hořelo, hasiči museli evakuovat zraněné osoby
a také osoby, které se nadýchaly kouře. Všichni zúčastnění označili cvičení za poučné a pro práci
hasičů přínosné. Dle názoru všech nejtěžším úkolem byla evakuace zraněného značkaře z kotelny
v suterénu budovy a zraněného z půdy. Těžký úkol vykličkovat úzkými chodbami ale nakonec
zvládli bez chyb.
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5. 8. 2022
SDH v Lestkově obdrželi oznámení o požáru lesa v Cebivi. Byl vyhlášen II. stupeň poplachu.
Po příjezdu na místo z hasičského auta obce Lestkov Tatry 815 byla doplněna voda SDH Stříbro.
Úkolem SDH Lestkov bylo zajistit kyvadlovou dopravu vody.
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20. 8. 2022
Hasičský sbor Planá tento den slavil 150 let jejího vzniku. Oslavy se zúčastnili i členové SDH
Lestkov. Nejen, že se pyšnili novým hasičským autem Tatrou 815, ale na oslavách se předvedla též
stařičká Liaz RT-706.

26. 8. 2022
Hřensko
Každý občan České republiky a věděl o vzniklém a nezkrotném požáru CHKO České Švýcarsko
v Hřensku a jeho blízkém okolí. Byla to tragédie letošního horkého léta. Lidé museli být
evakuováni ze svých domovů, ale také se obávali o své příbytky.
SDH v Lestkově obdrželo výzvu k účasti na zajištění ohnisek v Hřensku. Tři dobrovolní hasiči
z Lestkova František Skřička st., František Skřička ml. a Radek Hraběta se rozhodli svými silami
dané lokalitě pomoci. K nim se připojil Oldřich Urbánek z Bezdružic a do dané lokality autem
Tatrou 815 vyrazili. Dle jejich vyjádření šlo o náročnou a fyzicky namáhavou práci. Všichni se
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ve zdraví vrátili dne 31. 8. 2022. Dostalo se jim poděkování vedení CHKO České Švýcarsko.
Starostka obce jmenovaným rovněž poděkovala za tuto dobročinnou akci a poděkovala zároveň
uvedeným členům za reprezentaci obce Lestkov.

18

19

ŽIVOT CÍRKVE
Modlitebna Českobratrské církve evangelické v Lestkově
V minulém čísle Lestkovských listů jsme vás informovali o části nové fasády objektu č.79.
V současné době byl obnoven původní nápis na této nemovitosti.

10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ
Tento den byl stanoven den kostelů. Je to
možnost v noční atmosféře navštívit nejen
kostely a modlitebny, ale také prostory
klášterů, rajské dvory a jiná další běžně
nepřístupná místa.
V kostele sv. Prokopa byla možnost
prohlídky věže, která je jinak uzavřena.
Prohlídka byla obohacena historickým
výkladem našeho občana Jiřího Kořínka.
V kostele sv. Prokopa také proběhlo
představení dramatického kroužku z Plané.
Noc kostelů byla ukončena v modlitebně
ČCE Mistra Jana Husa, kde vzplál ohýnek
naděje na lepší časy.
20
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SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ
V neděli 19. června jsme navázali na tradici sborových putování do různých částí západních Čech.
Je radost navštívit bohoslužby někde jinde, vidět staré známé a poznat, jak církev pracuje jinde.
Připomenout si, že v tom všem nejsme sami, že evangelické společenství v kraji je širší než jenom
náš sbor.
Tentokrát jsme na bohoslužbách a kávě byli v kazatelské stanici sboru Sokolov, v Kynšperku.
Odpolední program pokračoval přesunem do Starého Hrozňatova na oběd a na komentovanou
prohlídku česko-německého poutního místa Maria Loreto.
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Benefice pro Zhořec
25. července 2022
Tradiční letní bohoslužby proběhly ve Zhořci s vysluhováním Večeře Páně venku před
modlitebnou. Poté následovala prohlídka domu (nové opravy v domě) a sousedské posezení při
kávě. Můžete si prohlédnout fotografie a příště třeba přijet za námi.
Na opravy modliteben ve Zhořci a v Lestkově je možné přispět na č. ú. 2800714780/2010 (popis
platby "Zhorec" a „|Lestkov“)
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18. 9. 2022
Se konal sborový den Českobratrské církve
evangelické v Černošíně. Hostem setkání byl
farář této církve Tomáš Jun z Ústí n. Labem.
Jeho přednáška na téma „Církev na periferii:
Budování sboru“. Přiblížil život církve v Ústí
n. Labem, zabýval se myšlenkami proměny
evangelické církve, jakou církev chceme a co
se od nás očekává. Zdůraznil, že zvěstování
evangelia zůstává ale výzvou.
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Bohuslav VI. ze Švamberka – husitský hejtman
Spletité životní osudy Bohuslava VI. ze Švamberka, v literatuře někdy označovaného nelichotivým
přízviskem „odrodilec rodu“, odrážejí vyhrocenost doby, kdy v Českém království vzplála husitská
revoluce a bylo proti němu vedeno pět kruciát, v podstatě trestných tažení. Dodejme, že neúspěšně.
Ačkoliv nás od oněch událostí, které otřásly tehdejší Evropou, dělí už 600 let, zápas o výklad
husitství i spory o motivaci jednání jeho vůdčích osobností, zejména Jana Žižky z Trocnova, ale
i Bohuslava ze Švamberka, trvají dodnes.
Hlavním pramenem poznatků o Bohuslavových životních peripetiích je pro nás, tak jako
v předchozích statích, objemná a v mnohém objevná práce historika Jiřího Jánského.1) Bohuslav VI.
byl synem význačných rodičů - Bohuslava V.ze Švamberka, který v Českém království
za panování Václava IV. zastával úřad nejvyššího zemského sudího. Konkrétně jím byl v letech
1390-1398. Jeho matka, Anna Krušinová z Lichtenburka, která pocházela z významného a velmi
rozvětveného, původně severočeského rodu Ronovců (erb dvou černých zkřížených ostrví na zlatém
štítě) přinesla do švamberského rodu jméno Krušina. Z Bohuslavových sourozenců se do historie
nejvýrazněji zapsal Hynek Krušina. S Bohuslavem se střídal v držení rodových hradů Boru
a Krasíkova a po bratrově smrti na 31 let zaujal pozici hlavy švamberského rodu a hlavního nositele
tradice jeho válečnického ducha.
Datum Bohuslavova narození neznáme, hledejme ho nejspíš mezi roky 1390-1395, jak naznačuje
poznámka v obsáhlé monografii Jan Žižka. Její autor Petr Čornej na str. 355 uvádí, že Bohuslavovi
ve chvíli jeho skonu (r. 1425) nebylo možná ještě ani třicet.2) Předčasně (r. 1401) i když
„přirozenou smrtí“, odešel i jeho otec Bohuslav V. ze Švamberka. Otcova smrt v chaotické době
závěrečné fáze panování Václava IV. znamenala pro jeho mužské potomky (v té době ještě
nezletilé) první těžkou životní zkoušku. Osudové zvraty pak provázely Bohuslava VI. celý život.
Jakým směrem se jeho životní příběh bude odvíjet předurčily, možná víc než příslušnost k vysoké
katolické šlechtě švamberská vojácká tradice a hrdá, nesmlouvavá, ctižádostivá a bojovná povaha.
Několik let po skonu otce se sourozenci Bohuslav, Hynek Krušina a Jan ze Švamberka ocitli
ve vyhroceném sporu s králem Václavem IV. Stalo se tak v důsledku popravy jejich strýce,
korouhevního pána Jana ze Švamberka z nařízení samotného krále v Praze r. 1409. K této tragické
postavě prvního popraveného Švamberka je na místě stručné vysvětlení. Popravený Jan
ze Švamberka3) byl synem Bohuslava III. ze Švamberka a Kunky Švihovské. Původně mířil
k církevní kariéře. V r. 1390 byl ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly sv. Víta, kam byli
přijímáni jen příslušníci nejurozenějších rodin. Ale v r 1394 odchází z Prahy do Lestkova, kde
od svých příbuzných obdržel faru. Ačkoliv nikdy nedosáhl kněžského svěcení a bohoslužebné
úkony za něho vykonávali tzv. střídníci,4) prebendy z církevních úřadů, které zastával, plynuly
jemu. Církevní dráhu Jan ze Švamberka opustil v r. 1401, poté co mu Bohuslav V. předal hrad
a městečko Bor. O tři roky později byl jmenován hejtmanem Tachova a stal se pánem města
a tachovského hradu ve službách Václava IV. Ve funkci tachovského hejtmana však lestkovský
exfarář vojensky a mravně selhal. Nezakročil proti německému protikráli Ruprechtu Falckému,
který po sesazení Václava IV. s říšského trůnu německými knížaty (v r. 1400) se nejprve nechal
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zvolit německým králem, pak v r. 1405 dobyl české léno Pernov (Bärnau, asi 20 km od Tachova)
a následně zaútočil na české území. Tachovský hejtman jen nečinně přihlížel a nepodnikl nic na
obranu zájmů českého krále a České koruny.
Bez ohledu na to, že se příslušník švamberského rodu zachoval jako zrádce a zbabělec,
aristokratická hrdost a rodová tradice nedovolovaly přejít jeho potupnou smrt jen tak
a nekompromisně zavelely ke vzpouře proti králi. Mottem vzpoury bylo „smýt pohanu rodu a žádat
satisfakci“. Jenže vzbouření Švamberkové podporovaní jejich mocným příbuzenstvem (neméně
bojovnými pány z Rýzmberka) se přepočítali. Královské vojsko během několika následujících let
vzpouru potlačilo. Postupně oblehlo hrady a tvrze odbojníků, včetně Krasíkova, aby je dobylo nebo
donutilo ke kapitulaci. Na vzpouru nejvíc doplatili Hanovci ze Švamberka, kterým sice zůstal hrad
Třebel, ale přišli o další statky - tvrz v Kokašicích a dědiny v Lomech.
Borsko-krasíkovští Švamberkové (bratři Bohuslav, Hynek Krušina a Jan) přišli během vzpoury
o oba své poručníky - Půtu z Rýzmberka a Skály (zavražděn r. 1413) a Hynka Hanovce (+1414).
Nakonec ale měli štěstí. Jak uvádí Jiří Jánský 5) v r. 1414 smírčí komise v reprezentativním složení
(arcibiskup Konrád z Vechty, nejvyšší pražský purkrabí Čeněk z Vartenberka, moravský hejtman
Heralt z Kunštátu, kutnohorský mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína a čtyři další čeští pánové)
zachránila mladičké a nezkušené Švamberky před propadem do historické bezvýznamnosti. Borskokrasíkovské panství jim nebylo zkonfiskováno a zůstaly jim i platy v Tachově a Plzni. Bohuslav
ze Švamberka dokonce vstoupil do královských služeb a stal se přísedícím zemského soudu.
V dubnu 1415 jej pak panovník ustanovuje správcem Plzeňského kraje. Tuto funkci zastává
společně s královským podkomořím Janem z Lestkova.6) A tak pan Zmrzlík ze Svojšína, který se po
vypuknutí husitské revoluce přidá ke straně „pod obojí“, zde, „v hodině dvanácté“ poprvé zachránil
ještě neplnoletého Bohuslava ze Švamberka. Ale nepředbíhejme...
Podle Jiřího Jánského si mladý Bohuslav ze Švamberka vysloužil válečnické ostruhy právě po boku
Jana z Lestkova. A přestože před husitskými válkami po vojenské stránce nijak nevynikl, stává se
při založení plzeňského landfrýdu v r. 1417, i přes své mládí a nezkušenost, jeho hejtmanem.7) Tím
na svá bedra naložil nelehký úkol – vypořádat se s pronikáním husitství do západních Čech,
především na Klatovsko a Plzeňsko. Což logicky znamenalo vojensky se střetávat s Janem Žižkou.
Pan Bohuslav vyvíjel značné úsilí, aby v těchto bojích zkušeného jednookého vojevůdce porazil.
Ale karty jeho osudu byly namíchány jinak.
Prologem husitské revoluce bylo upálení Mistra Jana Husa 6. července 1415 a rok po něm také
Jeronýma Pražského v Kostnici z rozhodnutí Kostnického koncilu, se Zikmundem Lucemburským
v pozadí. Husitská revoluce vzplála krátce po smrti českého krále Václava IV. (16. srpna 1419 na
Novém Hradu u Kunratic). Počátkem listopadu téhož roku přerostly střety mezi katolíky
a protestanty v občanskou válku. Jako první pozdvihli zbraň proti vyznavačům podobojí muži
ve službách Zikmunda Lucemburského, kteří husity nenáviděli a vytvořili protihusitskou alianci.
Petr Čornej ve své pozoruhodné knize o Janu Žižkovi popisuje počátky husitské revoluce
a pronásledování vyznavačů podobojí, řídících se důsledným výkladem božích pravd. Pochytaní
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husité a husitští kněží byli odváděni do Kutné Hory, která katolickým šlechticům platila za jednoho
dopadeného laika kopu a za kněze pět kop českých grošů. Odhady počtů masově popravených
husitů v Kutné Hoře se různí, střízlivá čísla hovoří o cca 1 500 obětí, jejichž bezhlavá těla byla
shazována do kutnohorských šachet.8)
Po okolnostmi vynuceném odchodu Jana Žižky a dalších husitů z Prahy v r. 1419 se novým
centrem obrany a šíření myšlenek husitství měla stát Plzeň. 9) Když Praha husitům znemožnila, aby
ji přeměnili na „nový Jeruzalém“ a hlavní baštu husitské revoluce, husitští kněží v čele s Václavem
Korandou začali mezi svými posluchači šířit prorocké vize, že v únoru 1420 sestoupí Kristus na
zemi, aby ztrestal hříšníky a ochránil křesťany žijící podle božích zákonů. Upřímně věřící v jeho
příchod se měli zachránit v pěti vyvolených městech (Klatovy, Louny, Plzeň, Slaný, Žatec) mezi
nimiž Plzeň, nazývaná též „město slunce“ měla výsadní postavení. Podmanivé proroctví, vzniklé
nepochopením biblických textů, včetně Zjevení sv. Jana, se však ukázalo jako planá iluze –
„skonání věků“ nenastalo. Pro další vývoj událostí v Českém království to mělo závažné následky.
Obrazně řečeno – když Kristus nesestoupil, aby napravil pozemské zlořády, chopili se tohoto
nadlidského úkolu husité sami. Jak to probíhalo a dopadlo, víme z historie. Mohla by být naší
dobrou učitelkou, kdybychom byli jejími dobrými žáky. Historii vlastního národa, bohužel,
většinou známe jen povrchně.
Po příchodu do Plzně, kde výrazně převládalo katolické obyvatelstvo,10) husité převzali iniciativu
a změnili způsob řízení města. Za jeho vnitřní chod odpovídala samospráva, městská rada a obecní
starší, náboženský život určoval kazatel Václav Koranda a Jan Žižka se ujal role hejtmana. Petr
Čornej uvádí, že k dispozici měl oddíl čítající kolem 300 odhodlaných mužů. Čistě matematicky
vzato zlomek sil, kterými disponoval protivník - západočeská katolická elita sdružená v landfrýdu
a podporující Zikmundovy ambice na uprázdněný český královský trůn. Tito lidé si uvědomili,
že s přeměnou Plzně v husitskou pevnost jim přímo před okny vznikne „kacířské hnízdo“. A to
členové landfrýdu v žádném případě nemohli připustit. Řešení tohoto problému padlo z velké části
na bedra mladíka - Bohuslava ze Švamberka, který od ovládnutí města husity sváděl v jeho okolí
četné „šermice“ (v dnešním jazyce střety a šarvátky) s oddílem Jana Žižky. Snahou zkušeného
válečníka Jana Žižky bylo zajistit městu relativní bezpečí, což znamenalo vyvrátit v jeho nejbližším
okolí co nejvíc opěrných bodů využitelných nepřítelem (tvrzí, hrazených dvorců i opevněných
kostelů) nebo se jich zmocnit a obsadit vlastní posádkou, jako např. tvrz ve Štěnovicích, která se
nacházela jen několik kilometrů jižně od Plzně.
K nejvýznamnějšímu střetu v okolí „husitské“ Plzně mezi Žižkou a Bohuslavem ze Švamberka
došlo u tvrze a vsi Nekmíře, vzdálené asi 17 km severozápadně od Plzně. Pan Bohuslav zřejmě od
svých plzeňských informátorů dostal avízo o chystaném Žižkově výpadu proti tvrzi a rozhodl se
překvapit ho v poli a s velkou převahou sil porazit. Měl nad husity asi sedminásobnou početní
převahu, leč zvítězit nad nimi nedokázal. Líčení tohoto boje starými kronikáři je ale dost
povšechné, takže přesně nevíme, kdy k němu došlo (jestli koncem r. 1419 nebo začátkem r. 1420)
ani jak se vyvíjel. Jasné je to, že 300 Žižkových pěšáků se ubránilo útoku Švamberkových údajně
2000 jízdních a pěších bojovníků, ačkoliv husité měli údajně jen 7 vozů a několik lehkých palných
zbraní. Tušíme, že Žižka tvrz dobyl a obsadil, protože její majitel Hynek z Nekmíře v boji padl.
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Kromě Nekmíře měl Žižkův oddíl při tomto výjezdu zdolat ještě dvě další nejmenované fortifikace.
Petr Čornej k nekmířskému střetnutí shrnuje: „Jistotu mám jedinou. Bohuslav (VI.) ze Švamberka
přišel o několik svých bojovníků a utrpěl porážku, již nesl velice úkorně a cítil ji jako osobní
pohanu. Jednookého hejtmana začal doslova nenávidět.“ 11)
Navzdory všem vojenským úspěchům se situace husitů v královském městě Plzni nezadržitelně
zhoršovala. Proroctví o zkáze hříšného světa se nenaplnila, odpůrci husitství zvedali hlavy, tlak
z jejich strany uvnitř i vně plzeňských městských hradeb sílil a napětí mezi katolíky a husity
vzrůstalo. Obě strany začaly opevňovat své domy a katolické vojsko vyslané podkomořím
Václavem z Dubé a hofmistrem Jindřichem z Elstrberka na pomoc landfrýdu, budovalo před
hradbami Plzně obléhací bašty. Janu Žižkovi a dalším husitským velitelům bylo jasné, že Plzeň není
oním „městem slunce“, jak ji líčil vizionářský kněz Václav Koranda a že projekt, do kterého
vkládali své naděje, je dále vojensky neudržitelný. Plzeňští i příchozí husité se pod tlakem těchto
okolností rozhodli Plzeň opustit. Na základě dohody, kterou s katolickou stranou zprostředkovali
pražané, měla být jejich cesta od hradeb Plzně až do cíle, Hradiště hory Tábor (budoucí Tábor)
bezpečná. Ale zopakovala se historie Zikmundova glejtu Mistru Janu Husovi na cestu do Kostnice –
„záruky dané kacířům se nemusí dodržovat.“
Bohuslav ze Švamberka si mohl spokojeně zamnout ruce, když se dozvěděl, že Žižka ještě před
svým odchodem z Plzně spěšně odeslal část svých nevelkých sil na pomoc bratřím na jihu Čech,
kteří na Hradišti u hradu Kotnov urychleně budovali nový opěrný bod husitství. Byl to pro něj
signál, že čas jeho osobního zúčtování s jednookým zemanem se přiblížil. Plzeň opouštěl Jan Žižka
se 400 pěšími, včetně žen a dětí, 9 jezdci a 12 vozy. Zkušených bojovníků měl nyní méně, ale jinak
situace, ve které se ocitl 25. března 1420 u Sudoměře (na svátek Zvěstování Panny Marie) jako by
v základních rysech kopírovala to, čím se svými lidmi prošel u Nekmíře. Proti obrovské přesile
nepřítele stojí Žižkův důvtip, nebojácnost, sebedůvěra, zkušenost, chladnokrevný vojevůdcovský
přístup, přesvědčení o správnosti věci za níž bojuje a pevná víra v boží pomoc. Přesvědčení a víra
posiluje také jeho věrné. Věděli už, že početní převaha není vždy zárukou vítězství v boji.
Při popisu boje husitů s jejich pronásledovateli u Sudoměře byli staří letopisci naštěstí sdílnější.
A tak víme, že vojsko, které husity pronásledovalo, čítalo asi 2 000 jezdců, jejichž jádro tvořili páni
těžké jízdy - výkvět středověkého válečnictví. V pestrém uskupení v něm byli jezdci landfrýdu pod
velením mladých pánů Bohuslava ze Švamberka a Hanuše z Kolovrat, oddíl johanitů ze Strakonic
v čele s Jindřichem z Hradce a „železní páni“, které přivedli Petr Konopišťský ze Šternberka,
kutnohorský mincmistr Mikuláš Divůček a Jan Městecký z Opočna. Žižkovi lidé byli bez šance na
únik a bránit se s pouhými dvanácti vozy v otevřené krajině znamenalo nevyhnutelnou porážku.
Výběr úzké šíje na hrázi mezi rybníkem Škaredým (v té době vypuštěným) a Markovcem je
ukázkou Žižkova neomylného instinktu při volbě místa střetu s nepřítelem. Ale chytře zaujatá
obrana měla i své slabé místo. Jak uvádí Petr Čornej, „počet vozů neposkytoval Žižkovu houfu
dostatečnou ochranu. Hráz byla příliš dlouhá, takže volný úsek na jihozápadě bylo třeba hájit se
zbraní v ruce, ale bez opory vozové hradby.12)
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Boj podle všeho začal až kolem 16 hodiny a s velkou intenzitou pokračoval nejméně další dvě
hodiny. Jezdci neúspěšně útočili proti vozové hradbě a zřejmě měli značné ztráty. Část útočníků
proto sesedla s koní a pokusila se proniknout do týlu obránců přes úsek nechráněný vozovou
hradbou. Bahnité dno rybníka Škaredý však jejich postup značně ztěžovalo a při protiútoku
ze strany Žižkových bojovníků došlo k boji muže proti muži. Zuřivý boj se protáhl až do tmy, kdy
se řež stala nepřehlednou. Pak katolické vojsko přestalo útočit a odtáhlo. A s ním bojiště
u Sudoměře opustil také Bohuslav ze Švamberka, opět pokořený zemanem Žižkou, který se svým
houfem zůstal na bojišti až do rána.13) Následujícího dne vítězní husité pohřbili své mrtvé, naložili
raněné a zahájili závěrečnou fázi přesunu do nově vznikajícího města nad Lužnicí. Nikým už
nepronásledováni dorazili do cíle 27. nebo 28. března 1420 a byli přijati s velikou radostí
a uznáním.
I když prameny o konkrétních počtech mnoho neříkají, ztráty na obou stranách byly nepochybně
citelné. Z velitelů husitské strany padl Břeněk z Dolan. Žižka také přišel o 30 mužů, zajatých v boji
a odvlečených Mikulášem Divůčkem do Kutné Hory, kde rozšířili počty obětí svržených do šachet.
Na katolické straně zemřel na následky zranění od Sudoměře Jindřich z Hradce, který přivedl oddíl
johanitů. V souvislosti s bojem u Sudoměře prameny sice vyzdvihují efektivnost husitské vozové
hradby, ale vůbec nezmiňují použití palných zbraní.
I přes porážku u Sudoměře Bohuslav ze Švamberka (kupodivu) dál zůstal hejtmanem plzeňského
landfrýdu. Po odchodu husitů obsadil Plzeň, která se poté natrvalo stala jednou z hlavních opor
katolické strany v západních Čechách. J. Jánský k jeho počínání po sudoměřské lekci uvádí: „Také
nejspíše z Plzně vyrazil Bohuslav proti husitské opevněné základně zbudované Mikulášem z Husi
na Zelené Hoře u Nepomuka, kterou dobyl a vypálil. Zabránil tím vlastně vzniku druhého Tábora
v nebezpečném sousedství Plzně a zachránil tím částečně svou reputaci těžce pošramocenou
u Nekmíře a Sudoměře. Proto také velmi okázale vyhlásil v Plzni pobití několika set rebelujících
Chodů, kteří se pod vedením husitského kněze shromáždili na nějaké nejmenované hoře. Nevíme,
zda šlo o Chody domažlické, přimdecké či tachovské. Zajatého husitského kněze, kterého patrně
k Chodům vyslal Žižka, odvlekl Bohuslav do Plzně a tam ho nechal ‚za hlaholu trub‘ upálit. Tím se
prezentoval Plzeňskému kraji jako velký vítěz a fanatický katolík.“14)
Asi půl roku po nepříjemné zkušenosti u Sudoměře se Bohuslav ze Švamberka odhodlal k dalšímu
boji s Janem Žižkou. Spojil síly landfrýdu s vojskem Oldřicha z Rožmberka, Jindřicha z Plavna na
Kynžvartě, probošta chotěšovského kláštera premonstrátek a s Rakušany vedenými Lipoltem
Krajířem a táhl na Horažďovicko, kde pod vedením Žižky operovaly husitské oddíly. Když husité
12. října 1420 v Malém Boru u Horažďovic (tehdy Panském Boru) zapálili rožmberskou tvrz,
zřejmě neměli potuchy o blížícím se spojeném katolickém vojsku. Na poslední chvíli zaujali
obrannou pozici na návrší kolem kostela sv. Maří Magdalény ohrazeného hřbitovní zdí. O průběhu
krvavé bitvy mnoho nevíme, ani jestli v ní Žižka použil vozovou hradbu. Víme jen, že na obou
stranách byly vysoké ztráty a že jako vítěz z tohoto boje vyšel opět táborský hejtman. Němý svědek
krvavého děje - románský kostel obklopený hřbitovem - stojí v Malém Boru dodnes.
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Začátkem r. 1421 Žižka se svými lidmi přitáhl na území plzeňského landfrýdu a krátce po sobě
dobyl tři kláštery – premonstrátek v Chotěšově, benediktinů v Kladrubech, premonstrátů v Teplé –
načež zamířil ke Stříbru a město oblehl. Tam se ale dozvěděl, že na nedaleký Krasíkov (Švamberk)
přijel majitel hradu pan Bohuslav, doprovázený jen nevelkým oddílem. Jednooký válečník všeho
nechal a spěchal za panem ze Švamberka - „vyřídit si účty“.
Tímto, pro pana Bohuslava VI. ze Švamberka osudovým dnem se s největší pravděpodobností stal
11. únor 1421. Když táboři razantním útokem dobyli věž a most chránící přístup do hradu, pochopil
pan Bohuslav marnost dalšího odporu. Oznámil, že zastaví boj, vydá hrad, své lidi a sám sebe, ale
pouze do rukou pana Petra Zmrzlíka ze Svojšína. Dobře věděl, co by znamenalo vzdát se na milost
a nemilost někomu, koho se už třikrát marně pokoušel dostat a kdo je stejně nesmiřitelný
k nepřátelům jako on sám. Žižka se Švamberkovou podmínkou (kupodivu) souhlasil, navzdory
reptání svých věrných. A tak po sedmi letech pan Petr Zmrzlík vytahuje horkokrevného Bohuslava
z dalšího „životního průšvihu“. Tentokrát mu fakticky zachraňuje život. Zmrzlíkův zajatec zůstává
naživu, ale je pokořen uvězněním na vlastním hradě a jeho lidé jsou na revers propuštěni. Hrad
dostává husitskou posádku a škody po dobývání jsou rychle opraveny. Teprve s odstupem času se
ukáže, jak mistrovským tahem Jana Žižky bylo zajetí a ponechání na živu bojovného hejtmana
plzeňského landfrýdu a zároveň jak těžkou ránu tím zasadil katolické straně.
Po několika měsících věznění na Krasíkově byl pan Bohuslav přemístěn na hrad Příběnice, kde se
setkal s jiným významným zajatcem husitů, panem Menhartem z Hradce, zajatým Žižkou u Rábí.
O několik let později už oba urození zajatci stanou proti sobě v boji jako nepřátelé. Hrdý Švamberk
nepochybně čekal, že král Zikmund nebo příbuzní za něho složí výkupné. Zda se o této možnosti
vůbec jednalo a jak vysoká částka byla za jeho propuštění požadována, nevíme. Měsíce strávené
v nevlídných vězeňských kobkách mu však poskytly prostor k přemýšlení o svém dosavadním
životě a také o bezvýchodné situaci, v níž se řízením osudu ocitl. Pochopil, že ho král Zikmund
odepsal (vlastně zradil), že ho nevykoupí ani on, ani příbuzní, a že se žádné pomoci zvenčí nedočká.
Sotva mohl doufat v osvobození ozbrojeným zásahem zvenčí. Situace skutečně bezvýchodná...
Naznačil snad Petr Zmrzlík 15) uvězněnému Bohuslavovi, že v husitském vojsku může najít
uplatnění odpovídající jeho schopnostem, rodové tradici a společenskému postavení? Vyloučit to
nelze. J. Jánský vidí silný motiv Bohuslavovy konverze ke kalichu v možnosti vrátit se k dráze
válečníka a dokázat konečně své vojevůdcovské schopnosti.16)
„Když zradili oni mě, můžu zradit i já je“. Od rozhodnutí k činu nebylo u Bohuslava ze Švamberka
nikdy daleko. Všechny, kdo ho předtím znali jako horlivého katolíka, asi velmi překvapila ráznost
a důslednost, s níž po asi devíti měsících od svého zajetí přestoupil k víře těch, s nimiž předtím řadu
let křížil svůj meč a všude je pronásledoval jako své nepřátele na život a na smrt. Je otázkou,
nakolik se zpočátku mezi husity věřilo v opravdovost jeho vnitřní proměny. Nejen Žižka, ale i další
husitští velitelé a řadoví bojovníci nepochybně zapochybovali. Ale Bohuslavova přímočarost,
osobní statečnost, odhodlanost, nesmiřitelnost a v neposlední řadě úspěšnost v bojích se stoupenci
Zikmunda, které projevoval jako husitský hejtman, daly pochybovačům přesvědčivou odpověď.
Pan Bohuslav se opravdu velmi snažil, aby pro řady „božích bojovníků“ věrných Janu Žižkovi, byl
skutečnou posilou. Přestože patřil mezi vysoce urozené, kteří si velmi zakládali na své cti, poctivě
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uznal válečnické kvality, zkušenost a fištrón jihočeského zemana, proti kterému se nikdy vojensky
neprosadil. Po jeho boku ale Zikmundovi a jeho stoupencům uděloval velmi citelné lekce. Paradoxů
by se v životě tohoto ambiciózního a bojovného Švamberka našlo víc. Táboři ho nakonec mezi sebe
přijali. Vždyť jim svými činy a neohrožeností v boji podával až do konce svých dnů přesvědčivé
důkazy o síle myšlenky, v níž sami věřili.
První zmínku o Bohuslavově rázném zapojení do bojů proti landfrýdu po boku Žižky obsahuje
naléhavá žádost plzeňského hejtmana Fridricha Libštejnského z Kolovrat o vojenskou pomoc
z 12. listopadu 1421. Byla adresovaná chebské městské radě a pana Bohuslava ze Švamberka
zmiňuje jako jednoho z hejtmanů táborského vojska. Husité, vedení dvěma bývalými nepřáteli,
vytáhli hrozivě od Nepomuku směrem ke Stříbru a cestou zahnali plzeňské obléhatele od hradu
Krasíkova, kterým nepochybně velel Hynek Krušina. Krasíkovské posádce zároveň doplnili zásoby
proviantu a vojenských potřeb. Byla to první Bohuslavova lekce v Žižkově válečné škole a zřejmě
znamenala návrat starého rodového sídla do jeho vlastnictví. Poté se podle všeho Bohuslav pustil se
svým oddílem jiným směrem. Zatímco Žižka ustupoval před Jindřichem z Plavna k vrchu Vladař,
kde svedl jednu ze svých mistrných bitev, o Bohuslavových aktivitách v této době nevíme. Jen
zpráva německého kronikáře, že husité mezi sv. Martinem a vánoci dobyli město Pernov a mnoho
křesťanů zde spálili a pobili, by mohla něco napovědět.17)
Zdá se, že pan Bohuslav si poměrně záhy získal Žižkovu důvěru, neboť mu byla ponechána
strategická iniciativa a ani majetkově nestrádal. Kromě Krasíkova mu zůstala Zelená Hora a četné
statky nepomuckého kláštera. Od táborů navíc dostal do správy hrad Vildštejn u Blovic a město
Horažďovice i s hradem. To mu umožňovalo, aby se svými hradními posádkami podnikal
samostatné vojenské akce. Když počátkem roku 1422 (údajně) slepý Žižka připravoval své druhé
tažení proti plzeňskému landfrýdu, chystal se Bohuslav vytáhnout proti jihočeskému rožmberskému
dominiu. Svědčí o tom jeho opovědný list z února 1422 datovaný v Táboře, v němž v souladu se
zvyky feudální šlechty vyhlásil válku panu Oldřichu z Rožmberka.
Přestup k bojovníkům s kalichem na korouhvích a pavézách logicky postavil pana Bohuslava do
války proti ostatním Švamberkům, kteří seskupeni v plzeňském landfrýdu, zůstali věrni katolické
víře a Zikmundovi. Působilo mu to určitě řadu osobních komplikací, protože zcela zpřetrhat silná
rodinná pouta a s nimi spjaté tradice je nesnadné, ne-li nemožné. Katoličtí Švamberkové jako by se
v těžkých dobách husitské revoluce víc semkli. J. Jánský vyjmenovává, že Bohuslavův bratr Hynek
Krušina, jenž měl hlavní opevněnou základnu v Manětínské komendě, si tam jako purkrabího
dosadil Petra Labutě ze Švamberka z mílkovské větve. Podobně Jan Hanovec ustanovil Jindřicha
Labutě ze Švamberka z ejpovické rodové větve jako purkrabího na Rokycanech. Ve válečném štábu
města Plzně působil (kromě Hynka Krušiny) Bavor ze Švamberka z lestkovské větve a jeho bratr
Neostup jako arcijáhen (u příbuzných) v Horšovském Týně.18)
Možná to s „válkou labutí“ nakonec nebylo tak divoké. V r. 1424 se totiž Bohuslav s Hynkem
Krušinou dohodli na uspořádání svých majetkových záležitosti a společně prodali svůj plat
v Tachově. Od téhož roku se Hynek Krušina psal „seděním na Krasíkově“ a zároveň vykonával
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patronátní práva v Boru. Ohledně osudů městečka a hradu Boru za husitských válek se historici
přou. Jeho dobytí husity není z historických pramenů prokázané a není ani jasné, jak se Bohuslav
s Hynkem Krušinou dohodli o držení Boru.
Náročnými zkouškami procházelo i spojenectví katolických Švamberků se Zikmundem a jejich
podpora vypočítavého a věčně zadluženého českého krále bez trůnu. Zikmund často lavíroval
a neplnil dané sliby. Švamberkové i další katolická šlechta byli jeho stálými věřiteli. Mezi jinými
i Hynek Krušina a Jan Hanovec, kterému Zikmund zrušil zápis pěti vesnic chotěšovského kláštera.
Jako zástupce plzeňského landfrýdu se Hynek Krušina zúčastnil sněmu v Norimberku svolaného
za účelem 3. kruciáty proti husitům obléhajícím Karlštejn a podle smlouvy se Zikmundem z léta
1422 měl postavit do války proti kališníkům 200 jezdců. Ale prostředky na pokrytí této služby si
mohl vyzvednout až po vánocích téhož roku.19)
Koncem září r. 1422 na sebe upozornil Bohuslav ze Švamberka odvážným, leč z hlediska důsledků
velmi neuváženým kouskem. Po boku Jana Hvězdy z Vícemilic a s dalšími táborskými předáky,
kněžími a bojovníky se pokusil ovládnout Prahu a obnovit v hlavním městě moc husitských
radikálů a přívrženců popraveného Jana Želivského. Do města táboři volně vtáhli i se svými
bojovými vozy a zaujali ležení na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí). Jenže další záměry
jim už nevyšly. Na radnici neprosadili požadavek svolat velkou obec a neuspěli ani s pokusem
vzbouřit staroměstské proti jejich konšelům. Při pochodu Prahou se k nim, kromě několika
pražských radikálů, nikdo nepřidal. Poté byli v pouličních šarvátkách ze Starého Města vytlačeni
zpátky na Nové Město. Situaci urovnal staroměstský hejtman Vilém Kostka z Postupic, který
s Bohuslavem ze Švamberka sjednal klid zbraní a okamžitý odchod nezvaných hostů i s jejich
pražskými stoupenci. Následkem tohoto incidentu vznikl mezi Prahou a Táborem rozkol. P. Čornej
poznamenává, že podnětem k riskantnímu činu táborů mohla být konspirativní nabídka od
pražských radikálů, stoupenců popraveného Jana Želivského. A upozorňuje, že Jan Žižka se
zachoval zodpovědně, když v této akci neúčinkoval.20)
Jedním z projevů rozkolu vyvolaného pražským incidentem bylo obležení Křížence na jaře r. 1423
pražany. Šlo o vodní tvrz, po které už dnes není ani stopy. Stávala u stejnojmenné vsi asi 6 km
severovýchodně od Mladé Vožice a představovala nejsevernější výspu táborské ozbrojené moci.
Na pomoc obleženým přitáhli táboři vedení Bohuslavem ze Švamberka. S nimi pražané válčit
nechtěli, ale než odtáhli, bylo domluveno smírné jednání obou stran na hradě Konopišti, které se
uskutečnilo 24. června a je známé jako „hádání husitských kněží“. Na úspěchu jednání, které tam
mezi sebou znesvářené strany vedly, měl velký podíl Prokop Holý. Zajímavý postřeh k budoucímu
polnímu veliteli táborů zaznamenal Mikuláš z Pelhřimova, zvaný Biskupec, ve své kronice.21)
Konopišťského „hádání“ se Bohuslav ze Švamberka ani Jan Žižka nezúčastnili, byli zaměstnáni pro
ně důležitějšími záležitostmi. Pan Bohuslav vytáhl po boku hejtmana Žižky do severních Čech, aby
mu pomohl v boji proti katolické šlechtě, zejména se zdoláním obrany hradu Panna. Na jeho dobytí
měl Žižka, majitel čerstvě dostavěného hradu Kalich, eminentní zájem. Konkurenční hrad Pannu
postavil na dohled od Kalicha (asi 1,5 km vzdušnou čarou) stoupenec krále Zikmunda katolický
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šlechtic Zikmund z Vartenberka. Jihozápadním směrem od Kalicha (z opačné strany než Panna)
ohrožoval jeho husitskou posádku další Vartenberkův hrad - Litýš. Žižka hrad Pannu oblehl už
v r. 1422, ale neuspěl. Podobně, ještě rok předtím odtáhly s nepořízenou od ještě nedostavěného
Kalicha oddíly Zikmunda z Vartenberka. Takže situace „kdo z koho“. Tentokrát Žižka Vartenberkův
hrad dobyl a obsadil husitskou posádkou. Tím eliminoval nebezpečné sevření Kalicha ze dvou
stran.22)
Když čtyři měsíce poté, 14. října 1424 Jan Žižka u hradu Přibyslavi zemřel, otevřela se
ctižádostivému Bohuslavovi ze Švamberka příležitost dále posílit své postavení vůdčí osobnosti
v husitském vojsku. Před velikonocemi 1425 se pokusil v čele táborů a sirotků spolu s Janem
Hvězdou a Janem Roháčem z Dubé, podruhé proniknout do Prahy, tentokrát v noci a se žebříky. Ale
štěstí jim opět nepřálo, bdělí obránci je i se žebříky shodili s hradeb.
Po Praze přišel na řadu Slaný, který husité vedení výše uvedeným triumvirátem po dvanáctidenním
obléhání dobyli a vypálili. Podle zprávy kronikáře přišlo v ohni o život mnoho zajatců. Tak dopadlo
město, které se mělo stát, podle vizí husitských kněží z let 1419-1420, bezpečným útočištěm pro
všechny opravdové křesťany. V řadě dobytých a vypálených měst poté následovaly Roudnice nad
Labem, Žebrák a Hořovice. Po nich byly vypáleny vesnice kolem hradů Krašova a Libštejna, které
stejně jako Žebrák patřily bratrům Fridrichovi a Hanušovi z Kolovrat. Husitským útokům odolaly
hrady Roudnice, Žebrák a Točník, ale po patnáctidenním obléhání se vzdala posádka Švihova.23)
Následovalo dobytí tvrze v Obořišti, jejíž majitel Jindřich z Dorštejna, zvaný Kolman z Křikavy, se
sice vzdal na milost a nemilost, ale pak byl spolu s deseti obránci upálen. Dalších 46 mužů bylo
vzato do zajetí a tvrz vypálena.
Po dobytí Obořiště se Bohuslav rozhodl vytáhnout vojensky proti Praze potřetí. Tentokrát s jasným
politickým záměrem. Nepochybně mu šlo o to, aby pražané potvrdili platnost ujednání mezi nimi
a Janem Žižkou ze 14. října 1424, známého jako libeňský smír.24) Když Bohuslav s částí táborů
a sirotčího vojska rozbil ležení u vsi Vršovice, pražané přistoupili na jednání, takže k oblehnutí
města nedošlo. Výsledkem vršovického rokování, které skončilo smírem, byla široce pojatá dohoda
a Bohuslav ze Švamberka se stal jedním z dvanácti arbitrů dohlížejících na její plnění. Ujednání
zahrnovalo propuštění vězňů, anulování „šacuňků“ (výkupného) a vrácení vzájemně ukořistěných
statků. Součástí dohody bylo i roční příměří s purkrabími a vlastníky asi půldruhé desítky
katolických hradů jihozápadně od Prahy. Za touto části dohody lze vytušit zájem Švamberků a lidí
s nimi spjatých. Např. Karlštejn a Valdek (zájem Jana z Lestkova) Třebel (hrad Hanovců). Jiří
Jánský podotýká, že Bohuslav byl při vršovickém jednání trvajícím do 17. října 1425 patrně veden
i ohledy k erbu labutě.25)
V době Bohuslavova vršovického jednání, motivovaného zájmem o opětovné sjednocení husitských
proudů, obléhal Jan Hvězda z Vícemilic (Mladou) Vožici. Ale vršovický smír už nepečetil
v důsledku smrtelného zranění šípem. Hvězda byl ještě převezen ke Kamenici nad Lipou, kde
zemřel. Poté táboři za svého vrchního hejtmana zvolili Bohuslava ze Švamberka, který tak stanul na
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vrcholu táborské mocenské pyramidy a své kariéry v husitském vojsku. Další události v jeho životě
pak nabraly rychlý spád.
Na základě vršovických dohod vytáhli táboři, sirotci a pražané na první společnou husitskou
spanilou jízdu na Moravu a do Rakous. Prvním cílem byl hrad Kamenice nad Lipou, ležící severně
od Jindřichova Hradce. Tohoto majetku kališnické větve pánů z Ústí se předtím zmocnil Menhart
z Hradce, jehož vojsko nyní přispěchalo obléhané Kamenici na pomoc. V bitvě, která se strhla
31. října 1425, táboři pod velením Bohuslava část Menhartova vojska pobili, část zajali a zbytek se
uchýlil do kamenického hradu. Situaci nezvrátili ani žoldnéři, které na pomoc Kamenici vyslala
Jihlava a posádka hradu se po dvou týdnech vzdala, čtyřicet panošů bylo zajato a kamenický hrad
na Bohuslavův rozkaz rozbořen.
Na kamenickém hradě Menhart z Hradce internoval Anežku, dceru Prokopa z Ústí, zakladatele
a prvního vladaře husitského Tábora. O jejích dalších osudech však prameny mlčí. J. Jánský,
detailně znalý podrobností ze života Švamberků podotýká, že panna z Ústí byla jediná historicky
doložená žena v Bohuslavově vojáckém a zřejmě dost asketickém životě, stráveném ve značné části
v sedle.26) A i když se vzhledem k jeho ještě mladému věku nabízí lákavá příležitost ke spekulacím
na romantické téma (urozený osvoboditel vězněné panny) realita jeho života plného zvratů byla
podle všeho zcela jiná – prozaicky válečnická.
Od kamenického hradu zamířil Bohuslav k Jihlavě, kde se spojil s vojskem pražanů vedených
Zikmundem Korybutem a společně táhli proti králi Zikmundovi, který s arcivévodou Albrechtem
Habsburským obléhal třebíčský klášter. Cestou k Třebíči Bohuslav dobyl premonstrátský klášter
v Louce u Znojma, klášter rozbořil a zajaté mnichy upálil. Mezitím stačil Zikmund Lucemburský
s Albrechtem Habsburským od Třebíče ustoupit, takže se připravil o svoji životní šanci utkat se
v bitvě s Bohuslavem, jeho tábory, spojeneckými sirotky a pražany.
Bohuslav ovšem nemohl propást příležitost vyrazit s první husitskou spanilou jízdou za hranice
Českého království. Směřovala do Rakous a jejím cílem bylo město a hrad Retz, ležící asi 12 km
jižně od Znojma. Město i s hradem hájeným hrabětem Janem z Hardeka husité 25. listopadu 1425
dobyli a vyplenili. Bohuslavovi (VI.) ze Švamberka se toto místo a krvavé události, na nichž se
významně podílel, staly osudnými. Barvité líčení válečných hrůz citoval ze Starých letopisů
českých J. Jánský: „...knieže Zigmunt s Pražany a s Tábory jeli jsú do Moravy a do Rakús a dobyli
města Retce, s něhožto přivedli sú hrabí retckého, odjinud z Hardeka, kterýžto byl na Čechy velice
laskav. Ten byl člověk krásný, šedivý, s velikú bradú… Při šturmu toho města Retce pan Bohuslav
Švamberk zastřelen jest v tvář smrtedlně, takže od toho umře, a pohřben v Krumlově na Moravě.
A množstvie veliké lidí v tom městě jest zmordováno a město vypáleno.“27)
Bohuslav VI. ze Švamberka žil ve velmi složité době, s jejími tlaky se vyrovnával, jak nejlíp uměl
a zemřel smrtí vojáka. Nepřísluší nám soudit jeho činy. Plně pochopit středověk a zvláště dobu
husitství dokáží jen historici, kteří se minulostí zabývají profesionálně. Ne všichni lidé, kteří rádi
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čtou historické příběhy, si to ale umí přiznat. Je velmi svůdné a zároveň ošidné dívat se na minulost
optikou současného člověka, žijícího v relativním bezpečí, blahobytu a pohodlí. A už naprosto
zavádějící je, když se podle současných měřítek hodnotí děje vzdálené minulosti nebo spekuluje
o motivaci činů jejich protagonistů. Bohužel, právě toto se děje a zvláště z médií poslední dobou
velmi často slýcháme jednostranné a povrchní soudy a odsudky k úsekům a událostem naší historie.
Lidem odchovaným hodnotovým světem ateistické společnosti je cizí i náboženské vzepětí
středověku. Obdivujeme krásu památek, které se z té doby zachovaly (např. obrazy a sochy
krásných madon, iluminované rukopisy, dřevořezby svatých, architekturu kostelů aj.) ale plně
vnímat obsah, který je v nich zašifrován, už většinou nedokážeme. Mějme úctu k našim předkům,
ať už stáli na té, či oné straně nábožensky a politicky znesvářených stran. Nebáli se za své
přesvědčení odhodlaně bojovat a přinášet i ty největší oběti. Zanechali nám totiž důležité odkazy
a historická poučení. Měli bychom se snažit jim porozumět a ne je povrchně odsuzovat.
Josef Čermák
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) Jiří Jánský, Páni ze Švamberka, s. 46.

6

) V tomto případě nešlo o dalšího Švamberka, ale o téhož Jana z Lestkova, který se v r. 1422 jako
jeden z hejtmanů podílel se 400 muži hradní posádky na úspěšné obraně Karlštejna před spojeným
vojskem Pražanů a polských oddílů vedených polským knížetem Zikmundem Korybutem.
) Plzeňský landfrýd byl katolický spolek šlechty, měst a prelátů založený k zajištění zemské
bezpečnosti a též k ochraně a prosazování jejich zájmů.

7

8

) Petr Čornej, cit. dílo, s. 179.

) Příměří uzavřené 18. listopadu 1419 mezi katolíky a kališníky na půl roku ukončilo boje mezi
oběma stranami v Praze a okolí. Část venkovských husitských radikálů v čele s Břeňkem
Švihovským z Dolan, bratry Chvalem a Kunešem z Machovic, Valkounem z Adlaru a Janem
Žižkou, nespokojených s lavírováním pražské radnice mj. v otázce Zikmundova přijetí za českého
krále, se pak z Prahy přesunula do Plzně.
9

10

) Petr Čornej na str. 198 své monografie uvádí, že Plzeň měla tehdy přibližně 4 000 obyvatel, kteří
žili v 300 domech (uvnitř městských hradeb) a v dalších 60 domech na předměstích.
11

) Tamtéž s. 189.
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12

) Tamtéž s. 206.

13

) Místo Žižkova slavného vítězství u Sudoměře připomíná monumentální žulový památník od
Emanuela J. Kodeta z r. 1925.
14

) Jiří Jánský, Páni ze Švamberka, s. 53.

15

) Petr Zmrzlík byl prvním významným představitelem zemanského rodu Zmrzlíků ze Svojšína
(u Stříbra). Patřil k přátelům Mistra Jana Husa a je zmiňován v jednom z Husových kostnických
listů. Za vlády Václava IV., v letech 1405-1419 zastával úřad kutnohorského mincmistra, než ho
Zikmund nahradil katolíkem Mikulášem Divůčkem z Jemniště. Petr Zmrzlík byl u vyhlášení
Dekretu kutnohorského r. 1409 a účastnil se i Čáslavského sněmu v červnu 1421. Zemřel předčasně
v srpnu 1421, pravděpodobně na mor.
16

) Jiří Jánský, Páni ze Švamberka, s. 55

17

) Tamtéž, s. 55-56

18

) Tamtéž, s. 56-58

19

) Šlo o jeden z mnoha případů svévolného nakládání s církevním majetkem. Zikmund si z finanční
tísně celkem běžně pomáhal tím, že feudálům, jejichž služby bylo nutné odměnit, připisoval na
omezenou dobu určitý církevní majetek a z něho plynoucí příjmy. Od této své dlouholeté praxe se
však na norimberském sněmu distancoval. Pod tlakem papežské kurie a říšských církevních
činovníků Zikmund zrušil zástavy církevních statků, jimiž do té doby řešil plnění svých finančních
závazků, čímž v podstatě přiznal, že postupoval nezákonně. Zikmundův obrat o 180 stupňů byl
studenou sprchou pro mnoho příslušníků katolické šlechty, včetně Rožmberků. Jejich nelibost a své
dluhy pak Zikmund řešil tím, že dával do zástavy své klenoty.
20

) Viz Petr Čornej, cit. dílo, s. 473-474. Ambiciózní pokus táborských a pražských radikálů
o mocenský zvrat v hlavním městě byl podniknut v situaci, kdy husitské vojsko pražanů posílené
polskými oddíly Zikmunda Korybuta neúspěšně obléhalo Karlštejn a proti Čechám se sbírala vojska
3. kruciáty. V zájmu zachování jednoty husitských sil bylo naopak potřebné vyvarovat se
jakýchkoliv neuvážeností.
21

) Jednou z otázek, která se při „konopišťském hádání“ řešila, byly neshody kolem husitských
bohoslužebných rituálů. Zatímco táborští kněží sloužili mše v prostém oděvu, pražští v ornátech. Na
Konopišti došlo k dohodě, že ornáty nemají být předmětem sporů. Na důkaz tohoto konsenzu měli
kněží znesvářených stran odsloužit bohoslužbu v ustrojení druhé strany. Prokop Holý mši v ornátu
příkladně odsloužil, ale zástupce pražských kněží na sebe oděv táborských kolegů nevzal.
Ilustrativní situace pro pochopení rozdílů mezi myšlením muže s věcným přístupem a muže
ideologa. Za 600 uplynulých let se na tom nic nezměnilo, obdobné případy můžeme vidět i dnes.
22

) Od r. 1422 se původem trocnovský zeman podepisoval jako Jan Žižka z Kalicha. Po jeho smrti
se pánem na Kalichu s největší pravděpodobností stal jeho bratr Jaroslav. I on totiž používal
predikát z Kalicha. Po jeho smrti se majitelkami hradu staly Žižkova sestra Anežka a další příbuzná
Anna.
23

) Vodní hrad Švihov byl majetkem Viléma Švihovského z Rýzmberka a Skály, jehož rod patřil
k tradičním spojencům Švamberků a byl s nimi propojen i příbuzensky.
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24

) K libeňskému smíru mezi Janem Žižkou a Prahou došlo několik měsíců poté, co Žižka ve své
poslední a nejkrvavější bitvě u Malešova 7. června 1424 na hlavu porazil spojené vojsko pražanů,
kališnické a katolické šlechty a landfrýdu. Žižka pak posbíral posily a 10. září 1424 přitáhl
ku Praze, kde zaujal ležení u vsi Libně. Když se 14. září představitelé Prahy v čele s J. Rokycanou
Žižkovi pokořili, omluvili se za nepřátelství, přislíbili návrat k plnění programu husitské revoluce
(čtyř artikulů pražských) a zavázali se ke společnému tažení na Moravu proti Zikmundovi
Lucemburskému a Albrechtu Habsburskému, upustil od útoku na město a s vojskem odtáhl.
25

) Jiří Jánský, cit. dílo s. 59.

26

) Tamtéž s. 60.

27

) Tamtéž s. 60.

Krasíkov –
Švamberk

Památník bitvy
u Sudoměře

37

Jubilea
Taťána Přikrylová
Ilsetraut Rigová
Jitka Hynková
Ernestine Kořínková
Františka Kebrlová
Danuše Vernerová
Antonín Matoušek
Marta Kalubová
Margita Vacatová
Jiří Hynek
Simona Janečková
Václav Sejpka
Růžena Hettová
Anna Tabaková
Mária Křechká
Anna Černá
Jan Temejčík
Elfriede Janotová
Marie Čevelová
Peter Kalman
Lenka Pokorná
Marie Majerová
Marie Maruničová
Jaroslava Habalová
Josef Majer
Michal Genčúr
Ladislava Tišl
Růžena Kebrlová
Růžena Večírková
Krištof Janot

Narodili se
Jonáš Butala
Amelyya Dashchenko
Jiří Kárník
Lukáš Šarközi
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Opustili nás
Renata Radová
Pavel Šulan
Josef Bestahovský

Zajímavosti
V Lestkově, na jednom z rodinných domů se zalíbilo párečku poštolek, kde vyseděli mláďata.

Nikdy nevíte, na koho v lese natrefíte……
Tento krasavec se objevil nad hlavou při sbírání hub
směrem na Horní Vísku.
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov č. 18
ze dne 21. 2. 2022
Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
18/1 Program veřejného zasedání včetně doplněných bodů 12/ a 13/ a ověřovatele zápisu Jiřího
Tučka a Jaroslava Podoláka.
18/2 Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
18/3 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku par.č. 1722/12 v kat.ú. Lestkov.
18/4 Prodej pozemku parc. č. 4 o výměře 766 m2 v katastrálním území Dolní Víska a kupní smlouvu
o prodeji tohoto pozemku za kupní cenu 100/1 m2.
18/5 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1191/4 o výměře 40 m2 v kat. území
Stan u Lestkova za účelem vjezdu k nemovitosti a ke scelení pozemku.
18/6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 9/2 o výměře 25 m2 v kat. území Stan u Lestkova
za účelem zřízení zahrady.
18/7 Podání žádosti o dotaci na stavební akci „Úprava návsi v kat. území Hanov“ a schvaluje zahájit
výběrové řízení na dodavatele stavby.
18/8 Podání žádosti o dotaci na stavební akci „Restaurátorské práce na kapli Lestkov/Vysoké Jamné,
Vysoké Jamné a Stan“ a schvaluje zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.
18/9 Přijetí dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020
ve výši 371 572 Kč od ministerstva zemědělství.
18/10 Podání jakékoliv žádosti o dotaci týkající se obecních lesů.
18/11 Podání žádosti na poskytnutí neinves. účelové dotace na výdaje na odbornou přípravu SDH
a na vybavení a opravy neinvestiční povahy u Ministerstva vnitra.
18/12 Přijetí částky ve výši 1.200 Kč na poskytnutí neinves. účelové dotace na výdaje na odbornou
přípravu SDH a na vybavení a opravy neinvestiční povahy od Ministerstva vnitra.
18/13 Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 32/1 o výměře 1655 m2 v kat. území Lestkov
za účelem zřízení zahrady.
18/14 Vyhlášení záměru prodeje bytu č.1 v bytovém domě 208 s příslušenstvím.
18/15 Finanční příspěvek pro Středisko sociálních služeb Víteček.
18/16 Zadání zpracování žádosti o dotaci včetně všech následných úkonů a výběru dodavatele stavby
,,Pečovatelské byty“ a zajištění úvěru na danou stavební akci.
18/17 Provedení výběru dodavatele stavební akci „Výměna vodovodního řádu od vodárny
k jednotlivým nemovitostem v kat. území Domaslav“.
18/18 Opravu komunikace parc. č. 870/38, 1722/1 (částečně) a přemostění vjezdů k vybraným
nemovitostem v kat. území Lestkov.
18/19 Čerpání finančních prostředků.
Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
- zprávu o kontrole usnesení
- zprávu o rozsudku a rozkladu usnesení ve věci LB Minerals s.r.o
- zprávu o žádosti na opravu nemovitosti č. 100
- zprávu o příspěvku za vytříděný odpad
- zprávu o stavu finančních prostředků obce k 31. 12. 2021
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov č. 19
ze dne 23. 5. 2022
Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
19/1 Program veřejného zasedání včetně vypuštění bodu 20. programu, a doplnění programu
o body 27. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1799 o výměře 160 m2 v kat. území Lestkov,
28. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1765 o vým. 1293 m2 v kat. území Lestkov,
29. Prodej bytu, 30. Studny a ověřovatele zápisu Evu Petrákovou a Janu Jeřábkovou.
19/2 Účetní závěrku za rok 2021 a výsledek hospodaření obce Lestkov za r. 2021 bez výhrad.
19/3 Projednání závěrečného účtu za r. 2021 a uzavírá souhlasem bez výhrad.
19/4 Smlouvu o poskytování produktu s fi. Galileo o provozu webových stránek.
19/5 Smlouva o provozování dešťové kanalizace v Lestkově s fi Vodakva.
19/6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 633/3 o výměře 1496 m2 v kat. území
Domaslav.
19/7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 634/1 o výměře 691 m2 v kat. území Domaslav.
19/8 Vyhlášení záměru propachtovat pozemek parc. č. 1877 o výměře 8252 m2 v kat. území
Lestkov.
19/9 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1550/1 o výměře 788 m2 v kat. území
Lestkov.
19/10 Prodej pozemku parc. č. 32/1 o výměře 1655 m2 v kat. území Lestkov.
19/11 Prodej pozemku parc. č. 9/2 o výměře 25 m2 v kat. území Stan u Lestkova.
19/13 Smlouvu o dílo na úpravy místních komunikací s fi. Swietelsky.
19/14 Výběr dodavatele a smlouvu o dílo na vybudování sjezdů k nemovitostem po levé straně
komunikace č. 201 v kat. území Lestkov s fi. Swietelsky.
19/15 Připojení se k dotaci Mikroregionu Konstantinolázeňsko „Mobilní vybavení
na kulturní akce‘‘ nákupem 5 pivních setů a 4 ks přístřešků včetně závaží.
19/16 Smlouva o dílo na výsadbu okrasných keřů, stromů a rostlin v kat. území Lestkov.
19/17 Čerpání finančních prostředků ve výši 890.366 Kč.
19/18 Zhotovení a instalaci kříže u kostela sv. Prokopa v kat. území Lestkov.
19/20 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1765 o výměře cca 1293 m2 v kat. území
Lestkov z důvodu zřízení zahrádky.
19/21 Prodej bytové jednotky č. 208/1 a nebytové jednotky č. 208/10 v bytovém domě č. 208
na stav. parc. č. 226/1 v kat. území Lestkov přímým prodejem nájemci bytu s výhradou
zpětné koupě zápisu do katastru po dobu pěti let.
19/22 Opravy studní v kat. území Vrbice u Bezdružic, Stan u Lestkova a Horní Vísce.
19/23 Cenu palivového dřeva za 872 Kč/1 prostorový metr včetně DPH a dopravy.
Zastupitelstvo obce Lestkov neschválilo:
19/12 Zhotovení cesty na hřbitově v kat. území Domaslav.
19/19 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1799 o výměře cca 160 m2 v kat. území
Lestkov z důvodu zarovnání hranice našeho pozemku pro výstavbu nového oplocení.
Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
-

zprávu o kontrole usnesení
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
zprávu o vyhodnocení územního plánu na konci roku 2022
smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 1191/4 o výměře 40 m2 v kat. území Stan u Lestkova
41

-

zprávu o stavu dotace ,,Úprava návsi v kat. území Hanov včetně opravy kamenné zdi“
zprávu o stavu finančních prostředků obce
zprávu o změně při vystavení daňového dokladu dodavatelem EKOKOM
zprávu o automobilových závodech a uzavírce silnice č. 201 v úseku Vysoké Jamné-Planá
zprávu o odchytu volně pobíhajících psů na náklady majitelů psa
zprávu o pokračujících opravách malých sakrálních staveb
zprávu o konání pouti
zprávu o připravované akci ,,Setkání rodáků“
zprávu o instalaci posezení ve Vrbici u Bezdružic
zprávu o zhotovení laviček na cestě Vrbice - Groškový mlýn a její údržbě

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov č. 20
ze dne 23. 08. 2022
Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
20/1 program veřejného zasedání doplněného o bod 23 až 26 a ověřovatele zápisu
Jaroslava Podoláka a Jiřího Tučka
20/2 smlouvu o zpracování osobních údajů – elektronické spisové služby AthenA
20/3 prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 633/3 o výměře 1496 m2, v kat.
území Domaslav
20/4 prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 634/1 o výměře 691 m2, v kat.
území Domaslav
20/5 prodej a kupní smlouvu na pozemek parc. č. 1765 o výměře 1293 m2 v kat.
území Lestkov
20/6 vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. 54/4 o výměře 56 m2 v kat.
území Lestkov
20/7 vyhlášení záměru na pronájem vodní plochy č. 2200 o výměře 6416 m2 v kat.
území Lestkov
20/8 vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 98/6 o výměře 302 m2 v kat.
území Lestkov
20/9 vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1799/10 o výměře 41 m2 v kat.
území Lestkov
20/10 vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1799/12 o výměře 72 m2 v kat.
území Lestkov
20/12 prodej a smlouvu kupní na byt č.1 (bytová jednotka), označeného pod č. 208/1
20/13 opravu svodu dešťové vody fi. Emonta u nemovitosti čp. 100 v kat. území Lestkov
20/14 čerpání finančních prostředků ve výši 1.611.100 Kč
20/15 poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Spolku „Domácí hospic Západ, z. s.“ na Mobilní
hospicovou a paliativní péči
20/16 vyhlášení záměru na pronájem vodní plochy č. 330 o výměře 1241 m2 v kat. území
Vrbice u Bezdružic
20/17 zadaní fi DOMOZA projekt s.r.o. Plzeň zpracování dokumentů
„Strategický plán rozvoje obce“ a „Plán rozvoje sportu“
20/18 položení podlahové krytiny v obecních bytech v bytovém domě č. 96 a 209 v Lestkově
Zastupitelstvo obce Lestkov neschválilo:
20/11 vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1394/1 o výměře 260 m2 v kat. území
Domaslav
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Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
-

zprávu o kontrole usnesení
informaci o pozemku parc. č. 970/59 v kat. území Lestkov
zprávu o kontrolách finančního a kontrolního výboru
zprávu o kontrole Úřadu práce Plzeň
zprávu o kontrole Státního archivu prac. Tachov
zprávu o uplatňování změn územního plánu
zprávu o stavu finančních prostředků obce Lestkov
zprávu o ukončení činnosti tachovské provozovny Hospice Sv. Jiří o.p.s.
zprávu o uzavření smlouvy na umístění a provozování kontejneru - textil
zprávu o příspěvku za vytříděný odpad
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Milostivé léto 2022
(1. září - 30. listopad 2022)
Oddlužovací akce vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých
exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh
a komplikují tak jeho splácení.
Při využití Milostivého léta II stačí v období
od 1. září do 30. listopadu 2022
uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek 1815 Kč.

Lestkovské listy
Tištěné jsou poskytovány bezplatně.
Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích.
Redakční rada si vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvky.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem.
Ve zpravodaji nebudou uveřejňovány příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR,
Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
Své příspěvky zasílejte na adresu Obecního úřadu v Lestkově.
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